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PORZECZE, gm. Łęczyca patrz
woj. gdańskie okresy  brązu
Stanowisko 2

POTOK WIELKI Polska Akademia Nauk
woj. kieleckie Instytut H isto rii Kultury

M aterialnej
Zakład Archeologii Mało
polski w Krakowie

Badania prowadził m gr Władysław Morawski. 
Finansował Inwestor U n ii Hutniczo-Siarkowej 
p rzez WKZ w Kielcach. P ierw szy  sezon badań. 
Osadnictwo kultury łużyckiej. Nikłe ślady 
osadnictwa neolitycznego 1 w czesnośrednio
wiecznego.

Stanowisko położone je s t na p iaszczystej te ra s ie  prawego brzegu 
Źródłowej pa rtii lewostronnego dopływu Mierzawy. M ateriał stwierdzono 
jedynie w chłopskiej piaskowni położonej na trwałym  niewielkim past
wisku, Na polach wokół nie stwierdzono zabytków.

Niewielki wykop sondażowy założono na brzegu piaskowni 
w m iejscu częściowo już zniszczonej jam y. W humusie 1 podglebiu zna
leziono nieliczne ułamki ceram iki wczesnośredniowiecznej o raz  wyroby 
krzem ienne /w tym rdzeń  neolityczny/. Wy eksplorowano pozostałą 
część  zniszczonej jamy* Jam a pierwotnie średnicy ca 1 ,5  m , płytka, 
o dnie nieckowatym, zaw ierała 2 duże kamienie o raz  ułam ki kilku naczyń 
kultury łużyckiej, W kontrolowanych pozostałych profilach piaskowni 
/obsza r ca 30 x  30 m / nie zaobserwowano śladów i m ateriałów  archeo
logicznych.

M ateriał tymczasowo przechowywany je s t w Pracow ni Archeolo
gicznej ZAM IHKM PAN w Igołomi.

W ram ach podjętej akcji ratowniczej na tra s ie  LHS badania na 
tym stanowisku zakończono,

PROSZOWICE Muzeum Archeologiczne
woj, krakowskie Konserwator Zabytków

Archeologicznych 
w Krakowie

Badania prowadził dr Adam Krause, Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne w Krakowie - Kon
serwator Zabytków Archeologicznych. Pierwszy 
sezon badań. Osada i cmentarzysko kultury łu
życkiej.
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Na południowym skłonie wzniesienia opadającego ku rzece 
bcieklec, na teren ie  Zakładów Wod. K^n. w Proszow icach, odkryto pod
czas prac przemysłowych zbiorowy grób kultury łużyckiej.

Jak  wynika z inform acji odkrywców, w niewielkiej kolistej j a 
m ie o średnicy około 150 cm , sięgającej poziomu 70 cm, znajdowały 
s ię  porozrzucane kości ludzkie 4 osobników i kilka naczyń. S postrzeże
nia te zostały potwierdzone w czasie eksploracji riiez niszczonej części 
jam y, w której natrafiono na pocięte i rozrzucone kości długie. Grób 
ten znajdował się  w sąsiedztw ie niewielkich jam kultury łużyckiej. 
Spośród częściowo odsłoniętych 13 obiektów na wyróżnienie zasługuje 
duża ziemianka o średnicy około 4 m , o nierównym dnie sięgającym  
do głębokości ponad 2 m . Zaw ierała ona liczne fragm enty naczyń, kości 
zw ierzęce, węgle drzewne o raz  dużą ilość polepy rozrzuczonej po ca
łym obiekcie i skupionej szczególnie przy dnie. Na podstawie m ateria łu  
zabytkowego osadę można datować na końcowe okresy  epoki brązu 1 okres 
halsztacki.

M ateriały złożono w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania zakończono.

PRZEMYŚL, patrz
uL R ycerska wczesne średniowiecze

RYBA KI, gm. Miastkowo patrz
woj, łomżyńskie okresy  brązu
Stanowisko 1

SAMOSTRZAŁÓW, gm. Kije patrz
woj. kieleckie okres wpływów rzym skich

SOBIEJUCHY, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowiska 2 13

Polska Akademia Nauk 
Instytut Ш в to r 11 Kultury 
M aterialnej; Sekcja 
Paleodemo grafii Komite
tu Nauk, Demograficznych

Badania prowadzili: d r Janusz O stoja-Zagórski 
/IHKM PAN -  Poznań/ i doc. d r  habiJLJ&n 
Strzałko /UAM -  Poznań/ przy współudziale 
dr. Bolesława Nowaczyka /UAM -  Poznań/ i  a tu · 
dentów-magietrantów Katedry Archeologu UAM 
w Poznaniu i Zakładu Antropologii UAM. Finan
sowały: Instytut H istorii Kultury M aterialnej PAN,


